NOTULEN VAN STARTBIJEENKOMST IKTOON
Datum: Maandag 12 april 2021, online van 16.00 tot 18.00 uur.
Aanwezigen:
Jolanda Copier, directeur Stichting Mooi Werk
Caty Palmen, Cultuurscout (centrum en Groenoord) bij Stichting Mooi Werk. IkToon 2019 en 2020
georganiseerd.
Anne Doeksen, Cultuurscout (Oost en Nieuwland) bij Stichting Mooi Werk. IkToon 2020
georganiseerd (Kunstbeurs gedeelte).
Birsin Yurdakul, Voorzitter van de Alevitische Vereniging.
Diane Mak, Beeldhouwer. Heeft samen met 6 andere mensen een club bij de Werf (Spaland/Kethel).
Leen Harpe: Beeldend kunstenaar
Hanneke Meijer, Green Forest Selection. Zangkoor voor vrouwen (Groenoord) bestaat dit jaar 40
jaar.
Ella van der Laan, Voorzitter van het bestuur van de Green Forest Selection.
Annelotte Vos, Beeldend kunstenaar (schildert en tekent, en verft met natuurlijke materialen).
Marjella Rooduijn, Circus en theaterdocent
Edmond Steens, Bibliotheek Schiedam: Projectleider kunst en cultuur, andere jaren gefaciliteerd voor
iktoon.
Hans de Groot, Stichting Amateurkunstenaars Schiedam (AKCS) - les geven in tekenen en schilderen.
Han Elskamp, bestuurslid van AKCS
Leo van Leeuwen, Harpe Davids (Christelijke Muziekvereniging) - HD start het jubileumjaar, 100 jaar
Marcel Kreuger, Wijkregisseur. Schakel tussen bewoners en organisaties in de wijk en de gemeente.
Jacqueline Hipke, Bestuurslid van Harmonie Ambrosius..
=======================NOTITIES======================================
1 Wat is het doel van de bijeenkomst?
Het doel van de bijeenkomst is om te kijken naar welke ideeën er leven als het gaat om iktoon en hoe
deze te realiseren. Zoals de meeste van de aanwezigen waarschijnlijk weten stopt de afdeling
participatie, de cultuurscouts van Mooi Werk, per 30 juni 2021. De gemeente heeft besloten geen
subsidie meer te verlenen. Vandaar dat we willen kijken of we iktoon wat Mooi Werk al een aantal
jaren voor en met het amateurnetwerk in Schiedam organiseert kunnen borgen. Mogelijk komt er uit
het overleg een werkgroep die aan de slag gaat met iktoon. Vanuit Mooi Werk kunnen we een
werkgroep dit jaar coachen zodat iktoon in 2022 door het netwerk zelf kan worden georganiseerd.
Ook kunnen we via onze eigen kanalen promotie maken voor iktoon. Via de landelijke organisatie zijn
promotiemiddelen beschikbaar.
2 Wat is volgende deelnemers de toegevoegde waarde van IkToon?
•
•
•
•
•
•
•

IkToon is een prachtige manier om jezelf of je vereniging te promoten / het is een mooi
platform om zichtbaarheid en bekendheid te geven aan de vereniging en leden te werven.
IkToon biedt een podium om te laten zien aan anderen wat je doet of maakt . Voor leerlingen
van de Wijkcultuurklassen is dit een moment om te ‘shinen’.
Via IkToon leer je mensen en partijen uit andere kunstdisciplines kennen (i.e. Netwerken!)
IkToon leidt tot kruisbestuiving en samenwerking tussen/met andere disciplines
IkToon brengt het amateurkunst netwerk tot leven!
IkToon is gewoon leuk om aan mee te doen (bv. samen zingen op het podium).
IkToon biedt een kans om als subsidie ontvangende organisatie wat terug te doen voor de
stad
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3 Ideeën voor IkToon2021
Kunstbeurs 2.0
Beeldende amateurkunsten worden tijdens Iktoon in het zonnetje gezet via de iktoon Kunstbeurs,
waarbij amateurkunstenaars(-verenigingen) hun werk of het werk van hun leden kunnen tonen en
verkopen aan het grotere publiek. Disciplines als beeldhouwen, teken- en schilderwerk en sieraden
hebben hier allemaal een plek. Een aantal mensen hebben in de startbijeenkomst aangegeven dat ze
met elkaar willen gaan onderzoeken of en hoe deze Kunstbeurs in 2021 dan wel in 2022 (in
aangepaste vorm) georganiseerd kan worden. Vergunningen, Corona-maatregelen, promotie en
locatie (binnen/buiten) zijn allemaal aandachtspunten. Ook zou het waardevol zijn om nog een paar
andere Schiedammers erbij te betrekken die andere disciplines vertegenwoordigen - bijvoorbeeld
fotografie. Wanneer deze projectgroep serieus is, kan Mooi Werk haar contactgegevens delen van
organisaties en mensen die voorgaande jaren hebben deelgenomen aan de Kunstbeurs.
Beeldende Kunstactiviteiten
In 2021 zouden er ook een aantal op zichzelf staande activiteiten georganiseerd kunnen worden
vanuit de diverse verenigingen. Dit soort activiteiten zouden via de Mooi Werk
communicatiekanalen en kalender onder de aandacht gebracht kunnen worden in juni. Een leuk
weekend om bij aan te sluiten wellicht is het laatste weekend van juni. Dan is het ook Open Ateliers
Schiedam.
Concrete ideeën en vervolgacties:
• AKCS verkent het idee om met leden in de buitenlucht te gaan schilderen/tekenen (bijv. op
het terras van de Bibliotheek). Een ander idee is het geven van schilderdemonstraties of
schilderworkshops via zoom
• Diane bespreekt met haar club of iets dergelijks georganiseerd kan worden voor de
beeldhouwers van Kethel.
• Verkennen met Margo of er een portret gerealiseerd kan worden van deze minder bekende
beeldhouwers vereniging in Kethel/Spaland.
• Financiering zou (op korte termijn) aangevraagd kunnen worden via het Wijkbudget.
Podiumkunsten
In verband met Corona is er - behalve online - niet veel gespeeld of geoefend door de
podiumkunsten. De verwachting is dat in juni er nog maar heel weinig mogelijk is. We zien geen van
alle kans voor een centraal Iktoon podium programma in 2021.
• Eventueel zouden er wel online wat activiteiten georganiseerd kunnen worden, om het
Schiedamse publiek te laten zien hoe er bijvoorbeeld met elkaar online gezongen wordt. Iets
doen met Jamulus. Hiermee kun je musiceren of zingen met een groep online met
nauwelijks vertraging. Voor het programma zie: https://jamulus.io/
• Op internet vind je ook Nederlandstalige handleidingen en instructie filmpjes. Hanneke van
de Green Forest Selection heeft een kennismakende workshop gehad.
• Ook kunnen de portretten met SchieTV ingezet worden om podiumkunsten onder de
aandacht te brengen. Tevens zouden er wat buiten activiteiten voor de jeugd georganiseerd
kunnen worden.
Concrete ideeën en vervolgacties:
• Verkennen met Margo Onnes en Green Forest Selection of er een portret kan komen in kader
van 40 jarig jubileum
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•

Green Forest en Harpe Davids & anderen wellicht een co-productie? online/offline?

•

Verkennen met Marjella of er wat circus workshops georganiseerd kunnen worden voor de
kinderen in juni. Dit zou een mooie promotie zijn voor de WijkCircus klassen die hopelijk in
september van start zullen gaan in Schiedam.

•

Met de Alev. Vereniging en hun jongerenorganisatie wordt verkend of er in juni al iets
geprogrammeerd kan worden in de vorm van workshops voor de jeugd. Dit zou dan dienen
als een soort pilot voor het cultureel programma dat de vereniging zou willen realiseren voor
de wijk.

•

Financiering zou (op korte termijn) aangevraagd kunnen worden via het Wijkbudget.

De Bibliotheek staat open voor een 2021 editie. Wellicht is het mogelijk om aansluiting te zoeken bij
Onder Ogen in de Iktoon maand. Deze uitzending wordt gedaan vanuit de Bibliotheek, op
zaterdagochtend. Tegenwoordig is daar ook ruimte in het programma voor cultuur.
4 Verdere behoeftes uit het veld en de Toolkit
In het kort is er vanuit het netwerk met name behoefte aan:
•

Het vinden van financiering voor plannen (hoe en waar)

•

Het vinden van netwerk voor plannen

•

Het vinden van ruimte om te kunnen spelen. Met name voor de orkesten wordt het steeds
lastiger om ruimtes te vinden waar je voor publiek kunt spelen. Verzorgingshuizen houden
hun deuren dicht.

Mooi Werk neemt dit mee in de toolkit die wordt ontwikkeld voor het netwerk. Naast tools voor het
schrijven van een projectplan en het opstellen van een begroting, denken we dat het ook handig is
om iets op te nemen over promotie/communicatie van projecten
5 CONCLUDERENDE OPMERKINGEN & KANSEN DIE WE SIGNALEREN
Gezien de korte termijn waarop geschakeld moet worden (het is al half april) en gezien de
onzekerheid rondom de Corona Maatregelen in juni, en gezien de beperkte rol die Mooi Werk kan
vervullen bij de organisatie van Iktoon 2021, wordt het lastig om op korte termijn nog een echt
evenement te organiseren.
Echter er is bij een aantal partijen beslist animo om te verkennen of er alsnog een (buiten) activiteit
georganiseerd kan worden in de maand juni, om zo zichtbaarheid en bekendheid te geven aan de
amateurkunsten in Schiedam. Dat vindt Mooi Werk een positief signaal en we willen graag
ondersteunen waar kan.
Mooi Werk kan partijen die in 2021 alsnog iets willen gaan doen ondersteunen en kan de activiteiten
zichtbaarheid geven via haar communicatiekanalen in de maand juni. Bovendien maakt Mooi Werk,
net als vorig jaar, in samenwerking met SchieTV een serie portretten (korte filmpjes) van
verschillende amateurkunstenaars(verenigingen), actief in Schiedam. Dit is wel op voorbehoud van
financiering.
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Ook kunnen we de komende maanden benutten om met het netwerk te inventariseren of er partijen
zijn die willen aansluiten bij een Iktoon projectgroep, zodat Iktoon na 2021 in Schiedam blijft leven.
Een aantal mensen hebben al aangegeven hier aan deel te willen nemen.

Andere aandachtspunten en open eindjes:
• Mooi Werk kan geen regierol pakken, maar kan wel ondersteuning en begeleiding bieden aan
partijen die zelf of met elkaar wat willen organiseren. Ook kunnen we ondersteunen met de
communicatie om georganiseerde activiteiten via ons netwerk en kanalen onder de aandacht
te brengen in de lokale media in juni. We kunnen echter geen verantwoordelijk nemen voor de
volledige werving en PR - daar hebben we helaas de middelen en menskracht niet voor.
• Mooi Werk ontwikkelt nog wel een Iktoon Toolkit met handvatten en tips over hoe/waar
financiering aan te vragen, hoe een projectplan te schrijven, hoe de promotie en
communicatie op te zetten en een persbericht op te stellen (en hoe je deze onder de aandacht
brengt).
• Waar/hoe kunnen mensen uit het netwerk, die er maandag niet bij waren, aanhaken?
• Blijft de vraag: wie pakt na 2021 de regie, coördinatie en communicatie van Iktoon Schiedam?
Welke Schiedamse organisatie of groep mensen zou dit kunnen overnemen?
AFSPRAKEN EN ACTIES
•

Caty mailt Jamelus (zie dit verslag)

•

Caty mailt e-mail adressen van iedereen die bij de bijeenkomst was naar die partijen die aan
de slag willen met het organiseren van bijv. de Kunstbeurs;

•

Netwerk maakt afspraken met de scouts voor vervolg ideeën.

•

MW kijkt zelf of we nog iets moeten initiëren. Of eerst de toolkit sturen en daarna kijken of
er nog sessies nodig zijn om toelichting te geven.

•

MW deelt deadlines wijkbudgetten met het netwerk (tbv. .acties in juni)

•

Anne koppelt geïnteresseerden aan Janet van Huisstede

-
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